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FORORD 
 

Dette kompendium er beregnet på personer som er fortrolig med grunnleggende materiallære 

og som ønsker å få en grunnleggende innføring i plastmaterialer. Det er skrevet ut i fra en 

serie med forelesninger for bachelorstudenter i Materiallære ved Høgskolen i Gjøvik. Det er 

lagt stor vekt på gode illustrasjoner og kortfattet tekst. 

 

Som mål har dette kompendium å gi en kort innføring om plastmaterialer. Vi ser på hvordan 

plastmaterialene er oppbygd, hvilke mekaniske-, kjemiske- og andre viktige egenskaper de 

har og hvilke tilsatsmaterialer vi kan benytte for å endre egenskapene. Det gis også en kort 

oversikt over de vanligste prosessene som benyttes for å fremstille produkter i plastmaterialer. 

Til slutt ser vi på hvordan vi kan sammeføye plastmaterialer ved liming og sveising. 

 

Forfattereren var tidligere ansatt som bl.a. seksjonsleder ved Teknologisk Institutt, avd. for 

materialteknologi i Oslo, og er nå førsteamanuensis i materialteknologi ved Høgskolen i 

Gjøvik. 

 

 

 

1  INNLEDNING 
 

Inntil ca. år1800 regner vi med at mennesket nyttiggjorde seg av åtte materialgrupper: 

Metaller, stein, tre, keramiske materialer, glass, skinn, horn og fibrer. Noen ble brukt slik de 

forelå i naturen, andre gjennomgikk en betydelig foredling (for eksempel fra malm til stål). 

Av disse åtte har de tre siste egenskaper og en struktur som kan sammenliknes med enkelte av 

plastmaterialene i dag. 

I enkelte områder av verden er også andre interessante materialer blitt brukt, ofte i tusener av 

år. Bitumen (karbonhydrider), rav (fossile harpikser fra bartrær), skjellakk (et insektsekret), 

guttaperka og naturgummi (begge er lateks fra visse planter) er velkjente eksempler på slike. 

De tre siste har en polymer (kjedeliknende) molekylstruktur, og i foredlet form e r de 

fremdeles i bruk. Skjellakk som lakk og lim, guttaperka blant annet i golfballer og 

naturgummi til en lang rekke gummiartikler, særlig bildekk. 

Den første betydningsfulle utviklingen på plast- og gummiområdet fant sted i forrige 

århundre. Naturgummi brukt som impregneringsmiddel for stoffer og til framstilling av 

mokasiner og fleksible flasker blant Amazonas-indianere, har i uforedlet form den ulempen at 

den mykner i varme. Dessuten lot den seg vanskelig forme eller støpe til produkter. Thomas 

Hancock oppdaget i 1830 at kraftig maskinell valsing gjorde den koagulerte gummilateksen 

plastisk og formbar ved oppvarming. Charles Goodyear fant i 1839 at innblanding av noen 

prosent svovel og påfølgende oppvarming førte til at gummien beholdt elastisiteten også ved 

høye temperaturer. Dessuten ble den bestandig mot løsemidler. Prosessen ble kalt 

vulkanisering. Hvis vi økte svovelinnblandingen til nær 32 %, ble gummien hard, sterk og 

meget bestandig mot løsemidler og kjemikalier. Hardgummien ble kalt "Ebonite", på norsk 

ebonitt, og fikk patentbeskyttelse i 1851. 

Cellulose var et annet viktig naturlig polymert utgangsmateriale. I nitrert form fanget det 

interesse blant en rekke oppfinnere og industrifolk. I 1850- årene klarte Alexander Parkes å 

framstille partikler ved varmpressing av cellulosenitrat tilsatt en blanding av alkohol og eter 

("Parkesine"). Problemer med forsprøing på grunn av løsemiddelfordamping førte til 

økonomisk fiasko. 
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Større hell hadde J. W. Hyatt, som i 1870 tok patent på et hornliknende materiale av 

cellulosenitrat tilsatt kamfer. Produktet, som fikk navnet "Celluloid", ble raskt en kommersiell 

suksess. 

Ved århundreskiftet var fire plastmaterialer tilgjengelige: Skjellakk, guttaperka, ebonitt og 

celluloid. Dessuten hadde vi den høypolymere slektningen naturgummi, enten i rå eller 

vulkanisert form. Kjemisk er guttaperka og naturgummi svært like. Det er bare detaljer i 

molekylstrukturen som skiller dem. 

Tidlig på 1900-tallet lyktes det også å finne frem til en brukbar produksjonsprosess for 

kaseinformaldehyd, en plast basert på melkeproteinet kasein (ostestoff). Fremdeles holder 

kasein stillingen som materiale for finere knapper og hårspenner. 

Til nå hadde vi bare klart å framstille plastmaterialer ved å modifisere naturlige høypolymere 

stoffer. De blir derfor også kalt halvsyntetiske polymerer. 

I 1910 kom endelig produksjonen av den første helsyntetiske plasten i gang. Mannen bak 

denne bragden var Leo H. Baekeland, som klarte å finne frem til en brukbar 

produksjonsteknikk for fenolformaldehyd, en vellykket erstatning for ebonitt til elektrisk 

isolerende komponenter. Han døpte materialet "Bakelite", på norsk bakelitt. 

Mens celluloid, guttaperka og skjellakk kunne løses i spesielle væsker og smeltes ved 

oppvarming, var både ebonitt, kasein og bakelitt uløselige og usmeltelige. De førstnevnte blir 

derfor kalt termoplaster (eng.: thermoplastics, tysk: Thermoplaste), de sistnevnte herdeplaster 

(eng.: thermosets, tysk: Duroplaste). Vulkanisert myk naturgummi hører til en annen stor 

gruppe polymere materialer, nemlig gummiene, også kalt elastomerene. 

Siden har utviklingen gått i stadig raskere tempo. En mengde nye polymerer er blitt syntetisert 

i laboratoriene, og en lang rekke av dem (over hundre hovedtyper) har fått kommersiell 

betydning. 

 

På de neste sidene følger en ovesikt over en del viktige polymere materialer og deres 

forkortelser, verdensforbruk av en del viktige materialer og energiforbruk ved fremstilling av 

forskjellige produkter. 
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Termoplaster polyetylen 

polypropylen 

polystyren 

polyvinylklorid 

polymetylmetakrylat 

akrylnitril-butadien-styren terpolymer 

polyoksymetylen (polyacetal) 

polyamid (nylon) 

polykarbonat 

polytetrafluoretylen 

polyetylentereftalat (lineær polyester) 

PE 

PP 

PS 

PVC 

PMMA 

ABS 

POM 

PA 

PC 

PTFE 

PETP 

Herdeplaster fenolformaldehyd 

ureafornialdehyd 

melaminforinaldehyd 

umettet polyester 

epoksy 

polyuretan 

silikon 

PF 

UF 

MF 

UP 

EP 

PUR 

SI 

Gummier naturgummi 

styren-butadien-gummi 

butadiengummi 

butylgummi 

nitrilgummi 

kloroprengummi 

isoprengummi 

silikongummi 

NR 

SBR 

BK 

HR 

NBR 

CR 

IR 

SI 

Tabell 1.1 

En del viktige polymere materialer og deres forkortelser. 

 (IS0 1043-1078 og DIN 1929 og NS 4012) 

 

 
 

Figur1.1 

Verdensforbruk av en del viktige materialer. (3) 
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Produkt, mengde og art Oljeforbruk* [t] 

1 Mm2 innpakningsfolie av 

- polypropylen  

- papir  

 

110 

150 

1 million kunstgjødselsekker av 

- polyetylen  

- papir  

 

470 

700 

100 km 1" vannrørledning av 

- polyetylen  

- kopper 

- galvanisert stål  

 

57 

66 

232 

1 million 1 liters beholdere av 

- PVC  

- glass  

 

97 

130 

100km drensrør 4" med rørdeler, av 

- PVC  

- sement  

- tegl  

- støpejern  

 

360 

400 

500 

1970 
* jordoljeekvivalenter både til råvaren og fremstillingsprosessen.  

 

Tabell 1.2 

Energiforbruk ved fremstilling av forskjellige produkter. 

 

 

 

2  PLASTENS OPPBYGNING 
 

2.1 Hva er plast? 
 

La oss slå det fast først som sist: Plast er ikke ett materiale. 

Det er et samlenavn som begrepet metall. Plast er derfor mange forskjellige materialer som 

har forskjellig oppbygning og svært forskjellige egenskaper. Noe har likevel plastmaterialene 

til felles, og det kan vi prøve å samle i en definisjon: 

 

Plast er et materiale som består av eller inneholder et naturlig eller syntetisk høymolekylært, 

ikke-gummielastisk organisk, stoff som karakteristisk bestanddel. 

Plast er også et materiale som på et eller annet trinn i framstillingsprosessen er eller kan 

gjøres flytende eller plastisk slik at det kan formes. 

 

Definisjonen av plast forteller at plast er et høymolekylært materiale. Det betyr at 

plastmolekylene er bygd opp av mange små, enkle molekyler. Molekylene blir bygd opp på 

en slik måte at det blir lange kjeder (tråder). 

 

 

 

 

 

 



Plastmaterialer                         Polymers 

© 2012 Henning Johansen                       side 8 

 
Figur 2.1 

Mange enkle molekyler reagerer med hverandre 

(vi kan si at de knytter seg sammen) og blir til lange kjeder. (1) 

 

Vi har fått et kjempestort molekyl. Det blir også kalt et makromolekyl. Et plastmolekyl kan 

inneholde ifra 1000 til 100 000 atomer (i noen tilfeller enda flere). Plast er altså materialer 

som er bygd opp av lange eller store molekyler. Det er det som menes med høymolekylært. 

 

De aller fleste plasttypene er organiske materialer. Den organiske kjemien er karbonatomets 

kjemi. Så når vi sier at plast er et organisk materiale, betyr det at det er karbon (C) som er 

ryggraden i plastmolekylene. 

 

 
Figur 2.2 

Karbon danner ”ryggraden”. (1) 
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Det kan også være andre atomer som er med og ”hjelper” karbonet med å danne 

molekylkjedens ryggrad. Tabellen under viser inndeling av plastmaterialer etter hvilke atomer 

som bygger opp kjeden. 

 

Hoved-

byggesteiner 

Struktureksempel Eksempel på 

plastmaterialer 

Molekylskjelett 

av C-atomer 

 

Polyeten 

Polypropen 

Polystyren 

Polymetylmetakrylat 

Polyvinylklorid 

Polytetrafluoreten 

Molekylskjelett 

av C- og O-

atomer 

 

Polyoksymetylen 

Polyfenylenoksid 

Polyester 

Epoksy 

Polykarbonat 

Polyetentereftalat 

Molekylskjelett 

av C-, N- (og O-) 

atomer 

 

Polyamid 

Polyuretan 

Melaminformaldehyd 

Molekylskjelett 

av C- og S-atomer 

 

Polysulfon 

Polyetersulfon 

Polyfenylensuilfid 

Molekylskjelett 

av Si- og O-

atomer 

 

Silikon (uorganisk) 

 

Tabell 2.1 

Molekylstrukturen for forskjellige plastgrupper. (1) 

 

Den nederste linjen i tabellen viser et plaststoff der karbon ikke er med i molekylets ryggrad. 

Det er derfor en uorganisk plasttype, så vår definisjon er ikke helt dekkende. Silikon er det 

mest kjente av de uorganiske plastmaterialene, men det finnes også andre typer uorganisk 

plast. 
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2.2 Varme forandrer tilstanden 
 

Når vi varmer opp et plastmateriale, vil materialets egenskaper forandre seg. Denne 

forandringen følger et bestemt mønster. 

Ved alle temperaturer over det absolutte nullpunkt (-273,750C) vil alle molekyler ha 

varmesvingninger. Nå r temperaturen er lav, er svingningene små, det vil si molekylene 

svinger svakt omkring likevektspunktene sine. 

 

 
Figur 2.3 

Svak vibrasjon. (1) 

 

Etter hvert som temperaturen øker, vil også molekylsvingningene øke. På grunn av de økende 

svingningene vil molekylene fjerne seg noe fra hverandre, og materialet utvider seg. Ved en 

bestemt temperatur (egentlig et temperaturintervall) vil svingningsenergien være så stor at 

deler av kjeden kan rotere. 

 

 
Figur 2.4 

Rotasjon. (1) 

 

Over denne temperaturgrensen, der kjedesegmenter kan rotere, er materialet mykt og 

gummiaktig. Under temperaturgrensen er materialet hardt, ofte sprøtt, og glassaktig. Denne 

temperaturgrensen kaller vi glasstemperaturen (Tr). 

 

Hvis vi varmer opp materialet mer, kommer vi til et punkt der svingningsenergien blir 

sterkere enn de sekundære bindingskreftene, og molekylene kan gli i forhold til hverandre. 

 

Materialet har nå blitt plastisk eller væskeformet. På grunn av de lange molekylene vil det 

væskeaktige materialet som regel være svært tyktflytende. 

 

Her er det forskjell på såkalte amorfe og krystallinske plastmaterialer. De krystallinske 

materialene danner en ekte smelte når temperaturen stiger over en viss grense, som vi naturlig 

nok kaller smeltetemperatur (Tm). 
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Amorfe plastmaterialer danner ikke noen ekte smelte, men ved høye temperaturer flyer de 

mer eller mindre. For amorfe plastmaterialer blir det definert en flytetemperatur, Tf, som er 

den laveste temperaturen som gir tilfredsstillende bearbeiding i en ekstruder. Det sier seg selv 

at dette er en upresis definisjon, og derfor vil verdiene for Tf variere en del. 

 

Plast Tg[
0C] Tf[

0C] Tm[0C]  

Celluloseacetat 

Polyamid 6 

Polyamid 6 .6 

Polyamid 6.10 

Polyamid 11 

Polyetylen PEL 

Polyetylen PEH 

Polyetylentereftalat 

Pollenylenoksyd 

Polykarbonat 

Polymetylmetakrylat 

Polyoksymetylen 

Polypropylen 

Polystyren 

Polysulfon 

Polyuretan, lineær 

Polytetrafluoretylen 

Polyvinylklorid 

120 

40 

50 

50 

-40 

-35 

-95 

70 

180 

150 

105 

-40 

-18 

100 

195 

-30 

-20 

80 

180 

 

 

 

 

 

 

 

300 

240 

180 

 

 

160 

315 

 

 

180 

 

228 

270 

225 

190 

105 

130 

278 

 

 

 

175 

160 

 

 

180 

327 

 

 

tørr 

tørr 

 

 

Tabell 2.2 

Termiske verdier for noen plastmaterialer. 

 

På grunn av forskjellige molekyllengder og også varierende ende- og sidegrupper finner vi 

ikke en eksakt temperatur for Tg, Tm eller Tf, men et temperaturområde på 10-300C. 

Verdiene i tabellen over er middelverdier. 

 

Tilstanden ved forskjellige temperaturer for et krystallinsk plastmateriale kan vi illustrere med 

dette diagrammet: 

 

 
Figur 2.5 (1) 

Tg = glasstemperaturen, Tm = smeltetemperaturen og < = nedbryting 
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Hvor høyt (eller lavt) Tg og Tm ligger I forhold til brukstemperaturen, har mye å si for 

materialets bruksegenskaper. 

 

  

 

Under Tg 

er materialet sprøtt 

og glassaktig. 

Mellom og Tg og Tm 

er materialet mykt 

og elastisk. 

Over Tm 

er materialet plastisk 

eller i væskeform. 

Høy E-modul, 

lav bruddforlengelse. 

Lav E-modul, 

høy bruddforlengelse. 

Ingen strekkstyrke, 

Ingen E-modul og 

ingen bruksverdi. 

Figur 2.6 

Glasstemperaturen Tg og smeltetemperaturen Tm. (1) 

 

 

2.3 Faktorer som bestemmer glass- og smeltetemperaturen 
 

De viktigste faktorene som er med og bestemmer glasstemperaturen og smeltetemperaturen, 

er kjedestivheten eller kjedebevegeligheten, molekylgruppens polaritet og materialets 

krystallinitet. 

 

 

2.3.1  Kjedebevegelighet 
 

Hvis molekylkjeden er lettbevegelig, er materialet bøyelig, og hvis molekylkjeden er stiv, blir 

materialet stivt. 

 

Hvordan kjedens ryggrad er oppbygd, har betydning for kjedestivheten. 

Molekyler som har ledd som på figuren under, har myke kjeder. Materialet har høy slagfasthet 
i kulde. 

 
Figur 2.7 

Molekyler med ledd som gir myke kjeder. (2) 
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Molekyler som har ledd som på figuren på neste side, har stive kjeder. Materialet har høy 

varmefasthet. 

 

 
Figur 2.8 

Molekyler med ledd som gir stive kjeder. (2) 

 

 

2.3.2  Sideatomenes betydning 
 

Vi har hittil bare sett på ryggraden I kjedemolekylet. Men det er også atomer eller 

atomgrupper som er bundet til sidene av ryggraden. Disse sideatomene eller sidegruppene har 

stor betydning for materialets egenskaper. 

 

Som vi har sett, er glasstemperaturen den temperaturen der det er tilført så mye energi at 

molekylsegmenter kan rotere om molekylaksen. Store sidegrupper vil være tyngre å bevege 

enn små, derfor må det tilføres mer energi for å få sving på de store sidegruppene. 

 

Hvis en strukturformel viser oss store sidegrupper i materialkjeden, forteller det oss altså at 

dette kan være et materiale med et høyt glassovergangspunkt. Omvendt gir små sideatomer 

eller -grupper et lavt glassovergangspunkt. 

 

Vi kan se på noen plastmaterialer med samme gruppeoppbygning (ryggrad), men med 

forskjellige sidegrupper. Vi velger den såkalte vinylgruppen. 

 

 
Figur 2.9 

Vinylgruppen. (2) 

 

Ved det ledige valenselektronet merket X, kan vi sette inn forskjellige atomer eller 

atomgrupper. 
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Figur 2.10 

Polyetylen (PE), C2H4,(delkrystallinsk), Tg = -1000C. (2) 

 

 
Figur 2.11 (2) 

Polypropylen (Polypropen (PP), C2H3CH3, (delkrystallinsk), Tg = -180C  

 

 
Figur 2.12 (2) 

Polystyren (PS), C2H3C6H5, (amorf), Tg = 1000C 
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Vi ser at sidegruppene har stor innvirkning på glasstemperaturen Tg. 

 

Forskjell i størrelse på sideatomene spiller også en rolle, selv om oppbygningen ellers er lik. 

Vi kan sammenligne polyetylen (PE) og polytetrafluoreten (PTFE) som er oppbygd etter 

samme mønster. 

                    
Figur 2.13 (2) 

Polyetylen (PE),(delkrystallinsk),Tg = -1000C   Polyetrafluoreten (PTFE), Tg = -200C 

 

Små sideatomer gir lav Tg, og store gir høy Tg. 

 

 

2.3.3  Polaritet 
 

Det er de sekundære bindingskreftene mellom kjedene som hindrer rotasjon av kjededeler. 

Hvis de sekundære kreftene er sterke, må det tilføres mye energi i form av varme for i gi 

molekylene bevegelsesfrihet til å kunne rotere og etter hvert gli i forhold til hverandre. En høy 

grad av polaritet gir sterke sekundære bindinger. Altså vil en høyere grad av polaritet gi 

høyere Tg. 

 

Omvendt vil svake sekundærere krefter ikke kreve så høy temperatur for at molekylsegmenter 

skal kunne bevege seg. 

 

Eksempel på polaritet: 

Bindinger av typen >C=O vil være polare. Det kommer av at oksygenatomet er langt mer 

elektronegativt enn karbonatomet. Oksygenatomet legger derfor mest beslag på de felles 

elektronparene. Vi kan si at oksygenatomet trekker valenselektronene over mot seg slik at 

gruppen blir polar. 

 
Figur 2.14 

Polaritet. (2) 
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2.3.4  Krystallinitet 
 

Molekylkjedene i et materiale kan ligge på to måter: 

- i full uorden (det kaller vi en amorf struktur) 

- parallelt (det kaller vi en krystallinsk struktur) 

 

 

 
 

Amorf struktur Kjedefolding Bunter 

          Krystallinsk struktur 

 

Figur 2.15 

Amorf og krystallinsk struktur. (2) 

 

Når molekylene ligger i uorden, tar de større plass og har færre kontaktpunkter med andre 

molekyler der de sekundære bindingskreftene kan virke, enn når molekylene ligger parallelt. 

Flere kontaktpunkter (sekundære bindinger) betyr at mer varmeenergi må tilføres for å løse 

bindingene. Med økende krystallinitet (hvor en større del av molekylet ligger ordnet) får vi 

derfor et noe høyere smeltepunkt Tm. 

 

Når molekylene ligger ordnet i en krystallinsk struktur, pakkes molekylene bedre sammen, og 

materialet får en høyere tetthet (jf i PEH og PEL). Denne sammenpakkingen av molekylene 

virker som en armering, og økende krystallinitet gir høyere E-modul, og hardheten og strekk- 

og bøyefastheten øker også. 

Derimot blir slagfastheten, transparensen og bruddforlengelsen redusert. 

På grunn av de lange, trådformede molekylene vil ikke alle molekylene eller alle delene av et 

molekyl komme i parallell orden. Det vil bli noen amorfe områder innimellom de 

krystallinske. Derfor er det ingen plastmaterialer som er 100 % krystallinske. Vi snakker om 

delkrys1linske plastmaterialer. PFH er for eksempel opptil 80 % krystallinsk, mens PEL er 

40-55% krystallinsk. 

 

 

2.4 Bindingskrefter 
 

Når vi snakker om et materiales oppbygning og egenskaper, bruker vi uttrykk som primære 

bindingskrefter og sekundære bindingskrefter. 

 

Primære bindingskrefter er det samme som de kovalente bindingene mellom atomene. De 

primære bindingene har høy bindingsenergi (200-800 kJmol). 
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Figur 2.16 

Eksempel på kovalent binding. To atomer deler et elektronpar. (5) 

 

Sekundære bindingskrefter er de tiltrekningskreftene som er mellom de forskjellige 

molekylene. De sekundære bindingskreftene er mye svakere (8-40 kJ/mol) enn de primære. 

 

De sekundære bindingskreftene, som vi også kaller intermolekylære krefter, kan være 

hydrogenbindinger eller dipolkrefter. 

 
Figur 2.17 

Primære og sekundære bindingskrefter. (2) 

 

De sekundære bindingskreftene kan bare virke dersom avstanden mellom molekylene er liten 

nok. Hvis avstanden blir større, blir effekten av kreftene redusert. Og hvis avstanden blir for 

liten, oppstår det frastøtning. Det betyr for plastmaterialene at de intermolekylære kreftene 

bare virker der molekylsegmenter krysser hverandre eller ligger parallelt. Jo flere punkter det 

er der kreftene får virke, desto sterkere henger molekylene sammen, og vi får et stivere og 

sterkere materiale. 
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Mange av de fysikalske egenskapene til et materiale er direkte bestemt av hvor sterke de 

sekundære bindingskreftene er. 

 

Egenskaper som bestemmes av bindingsenergien, er smeltetemperatur, fordampningsvarme, 

løselighet, viskositet, overflatespenning og friksjon. I tillegg har de intermolekylære kreftene 

stor innvirkning på materialets mekaniske egenskaper. 

 

Det er ikke alltid praktisk eller ønskelig å ha et stivest mulig materiale. Tvert imot kan vi i 

mange tilfeller ha bruk for et materiale som er mykt og elastisk. For eksempel er PVC et 

materiale med mange gode egenskaper, som gjør det anvendelig til mange formål. Men 

materialet er i seg selv stivt. For at materialet skal bli mykt og elastisk, tilsettes det en såkalt 

mykner. Det er et lavmolekylært stoff som går inn mellom plastmolekylene og øker avstanden 

mellom dem slik at de intermolekylære kreftene ikke får virke så sterkt. Dessuten kan 

myknermolekylene skjerme rundt dipolene og også på den måten redusere 

sammenbindingskreftene. 

 

 
Figur 2.18 

Uten mykner: 

Plastmolekylene ligger tettpakket, og de sekundære kreftene virker sterkt. (2) 

 

 
Figur 2.19 

Med mykner: 

Avstanden mellom molekylene har økt, og de sekundære kreftene virker svakere. (2) 

 

En del plastmaterialer absorberer fuktighet, og denne fuktigheten virker som mykner. For 

polyamid, som absorberer betydelige mengder vann, har denne absorpsjonen avgjørende 

innvirkning på fasthetsegenskapene. 
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2.5 Polymerisasjon 
 

Makromolekylene blir bygd opp ved at enkle molekyler (monomerer) knytter seg sammen og 

danner Kjeder. Denne reaksjonsprosessen kaller vi polymerisasjon. 

Vi har tre typer polymerisasjon: 

1 polymerisasjon som kjedereaksjon 

2 addisjonspolymerisasjon eller polyaddisjon 

3 kondensasjonspolymerisasjon eller polykondensasjon 

 

 

2.5.1  Polymerisasjon som kjedereaksjon 
 

Polymerisasjon som 

kjedereaksjon vil si at like 

monomerer knytter seg sammen 

i kjeder. Under 

polymerisasjonen er det ingen 

atomer som bytter plass. 

Materialene kalles 

polymerisater. 

 

 
Figur 2.20 

Enkle molekyler med dobbelbinding reagerer med 

hverandre og danner lange kjeder. (2) 

 

Dette er den enkleste måten å bygge opp kjedemolekyler på, og de volummessig viktigste 

plastmaterialene blir framstilt ved polymerisasjon. Det gjelder polyetylen, polyvinylklorid, 

polypropylen og flere andre. 75 % av all plast framstilles på denne måten. Figurene under 

viser noen eksempler på polymerisasjon. 

 

 

 
 

Figur 2.21 

Polymerisasjon av polyetylen (PE). (3) 

n = polymerisasjonsgraden = antall repeterende 

ledd i kjeden 

Figur 2.22 

Polymerisasjon av polypropylen (PP) og 

polyvinylklorid (PVC). (3) 
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2.5.2  Polyaddisjon (addisjonspolymerisasjon) 

 

 
Figur 2.23 

Molekyler med funksjonelle grupper reagerer med hverandre og danner kjedemolekyler. (1) 

 

R1 og R2 er deler av molekylet som ikke deltar i reaksjonen. Derfor er de uinteressante for 

polymerisasjonen. R1 og R2 kan ha forskjellig størrelse og utforming. 

 

Polyaddisjon vil si at ulike monomerer reagerer med hverandre uten å avspalte biprodukter. 

Ved polyaddisjon vil enkelte atomer bytte plass i molekylsammensetningen. Materialene 

kalles polyaddukter. 

 

Dannelsen av polyuretan fra en dialkohol og et disocyanat er et eksempel på polyaddisjon. 

 

 
Figur 2.24 

Eksempel på polyaddisjon, polyuretan (PUR). (3) 

 

Reaksjonen har flere trekk felles med polykondenasjon. 
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2.5.3  Polykondensasjon (kondensaslonspolymerisasjon) 
 

Polykondensasjon vil si at ulike monomerer reagerer med hverandre samtidig med at det blir 

avspaltet et lavmolekylært stoff (vanligvis vann). Stoffene kalles polykondensater. 

 

Polykondensasjon er en såkalt likevektsreaksjon. Det betyr at reaksjonen kan gå begge veier, 

avhengig av forholdene. Under polykondensasjonen må vannet fjernes etter hvert for at 

prosessen skal gi videre. Når vi skal bearbeide polykondensater og varmer dem opp, er det 

fare for at reaksjonen går gal vei dersom materialet inneholder fuktighet. Når reaksjonen går 

gal vei, materialet reagerer med vann og blir spaltet, kalles det hydrolyse. Materialer som er 

framstilt ved polykondensasjon, og som kan bli utsatt for hydrolyse, er blant andre: 

 

- polykarbonat 

- noen typer polyamid 

- polyestere 

- fenolformaldehyd 

 

Disse materialene må derfor tørkes før de bearbeides i oppvarmet tilstand, som ved 

ekstrudering eller sprøytestøping. 

 
Figur 2.25 

Forskjellige molekyler reagerer med hverandre og danner kjedemolekyler. (1) 

 

 
Figur 2.26 

Samtidig blir et stoff avspaltet, vanligvis vann. (1) 
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Reaksjonen forløper mellom reaksjonspartnere av vilkårlig kjedelengde (inklusive 

monomerer) med samtidig avspalting av et lavmolekylært stoff (H2O, HCl, CH3OH, o.l.). 

Dannelsen av polyamid fra en disyre og et diamin er eksempel på polykondensasjon. 

 

 
Figur 2.27 

Eksempel på polykondensasjon. (3) 

 

Eksempelet skrevet mer konsentrert: 

 

H2N-(CH2)6-NH2 + HOOC-(CH2)4-COOH 

     heksametylendiamin + adipinsyre 

 

→ H2N-(CH2)6 NHCO (CH2)4-COOH + H2O 
 

Dette nye molekylet inneholder to reaktive ender, en amingruppe og en syregruppe. Disse kan 

igjen reagere med nye diamin- eller disyremolekyler. Eller når reaksjonsprosessen har pågått 

en stund, kan de reagere med kjedestykker der endene kan bestå av en vilkårlig kombinasjon 

av amin- og syregrupper. Den polymeren som blir dannet, har formen (endegruppene kan 

variere). 

 

[- NH- (CH2)6 - NHCO- (CH2)4 - CO -]n 

polyamid 66 (PA 66) 

 

 

2.6 Plast med nettverksstruktur 
 

Plastmaterialene består av lange molekylkjeder, og at disse kjedene knyttes sammen av visse 

intermolekylære krefter til et mer eller mindre fast materiale. Hvor stivt og fast dette 

materialet er, avhenger av flere faktorer. En av faktorene er temperaturen. Hvis vi varmer opp 

materialet over en viss temperatur, blir det mykt og væskeaktig. Hvis vi så kjøler det ned 

igjen, får det tilbake de egenskapene det hadde før vi varmet det opp. De plastmaterialene 

som følger dette mønstret, kaller vi termoplast. 

 

Alle plastmaterialene har lange kjedemolekyler som er bygd opp av en eller flere typer 

monomerer. Disse monomerene kan være sammensatt på forskjellige måter med forskjellig 

type og antall reaktive punkter. For at en monomer skal kunne danne et kjedemolekyl, må den 

inneholde minst to reaksjonspunkter. 
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Det kan enten være en dobbeltbinding som kan åpnes, eller det kan vare to reaktive grupper. 

 

 
Figur 2.28 

Dobbeltbinding eller to reaktive grupper. (1) 

 

Ett reaktivt punkt i hver ende av molekylet gir mulighet for stadig å bygge på et 

kjedemolekyl. Dette gir termoplast. 

 

Hvis monomeren inneholder mer enn to reaksjonspunkter, for eksempel en dobbeltbinding i 

tillegg til to reaktive grupper, gir det mulighet til å bygge opp en annen type plast. Med minst 

tre reaksjonspunkter hos monomerene kan molekylene bygges opp som tredimensjonale 

nettverk. I motsetning til hvordan det er i termoplasttypene, vil tverrbindingene også mellom 

kjedene være primære bindingskrefter her (elektronparbindinger). 

 

Den plasten som danner nettverk, kaller vi herdeplast. 

Herdeplasten kan danne tette nettverk, og den kan danne åpne (løse) nettverk. Gummi er en 

herdeplast med åpent nettverk. Syntetiske materialer med åpent nettverk blir også kalt 

elastomerer. 

 

 
Figur 2.29 

Typer av plast. (3) 
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Vi kan tenke oss at herdeplast framstilles i to trinn. Først blir monomerene knyttet sammen til 

kjeder. De inneholder fortsatt minst ett reaksjonspunkt. I neste trinn aktiveres så det eller de 

resterende reaksjonspunktet(ene), og kjedene knyttes sammen til nettverk. 

 

 
Figur 2.30 

Monomer med to funksjonelle grupper og en dobbeltbinding danner kjeder med umettede 

bindinger, som kan reagere videre. (2) 

 

Monomerene, som regel to forskjellige typer, reagerer og danner kjeder som et 

mellomprodukt. På dette stadiet kalles materialet harpiks (på engelsk resin, på tysk Harz). 

 

I sluttreaksjonen, herdeprosessen, dannes nettverket ved at dobbeltbindingen åpnes og danner 

reaktive punkter som reagerer med hverandre. 

 

 
Figur 2.31 

Molekylene har dannet et nettverk. (2) 

 

Dette er en forenklet fremstilling av herdeplastens oppbygning. 
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Hvert enkelt materiale har sine spesielle varianter av det generelle skjemaet. Som et praktisk 

eksempel skal vi ta for oss oppbygningen av en vanlig umettet polyester. Generelt er en ester 

en forbindelse mellom en syre og en alkohol. 

Polyester er også bygd opp av syrer og alkoholer. 

 

 

 

- ftalsyre 

 

 

 

- maleinsyre 

 

 

 

- etenglykol 

 
Figur 2.32 

Vanlige syrer og alkoholer oppbygging av en Polyester. (2) 

 

Ftalsyre kan være enten en ortoftalsyre eller en isoftalsyre. 

 

 

 

- ortoftalsyre 

 

 

 

- isoftalsyre 

 
Figur 2.33 

Ortoftalsyre og isoftalsyre. (2) 

 

I første omgang (trinn 1) lar vi en blanding av maleinsyre og ftalsyre danne kjedemolekyler 

med en glykol som mellomledd. 

Hvis vi bruker ortoftalsyre og etenglykol sammen med maleinsyre, kan vi få denne 

kjedeoppbygningen som vist under. 

 

 
Figur 2.34 

Kjedeoppbygning. (1) 

f = ftalsyre, m = maleinsyre og g = etenglykol 
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Maleinsyren har en dobbeltbinding, og dette leddet er det som skal danne tverrbindinger ved 

herdeprosessen. Ftalsyre er en mettet syre og gir ingen tverrbindinger. Men den er med og 

bestemmer det ferdige materialets egenskaper. Blant annet ved å øke avstanden mellom 

tverrbindingene reduserer den sprøheten i polyesteren. Hvis tverrbindingene kommer for tett, 

vil materialet bli for sprøtt. 

 

På dette trinnet kalles materialet en polyesterharpiks, og det er et geleaktig stoff som ikke er 

særlig lett å bearbeide. For videre bearbeiding setter vi nå til en monomer, en reaktiv tynner. 

Det gjør vi av to grunner: 

 

1 Harpiksen blir mer lettflytende, slik at den blir lettere å bearbeide. 

2 Monomeren skal delta i herdereaksjonen. Tverrbindingen skjer nemlig via 

monomermolekylene, ikke mellom polyestermolekylene direkte. 

 

Den mest brukte monomeren er styren. 

 

 
 

Figur 2.35 

Monomeren styren. (1) 

 

Under herdereaksjonen åpnes dobbeltbindingene både i polyestermolekylene og 

styrenmolekylene, og de knytter seg sammen. 

 

 
Figur 2.36 

Umettet polyester. (2) 
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Figuren under viser skjematisk oppbygningen av termoplast og herdeplast. 

 

 
Figur 2.37 

Termoplast og herdeplast skjematisk. (1) 

 

 

2.7 Forskjell på herdeplast og termoplast 
 

Det er de sekundære bindingskreftene som holder molekylene i de termoplastiske materialene 

sammen. Slik er det ikke med herdeplast. Der er tverrbindingene primære krefter 

(elektronparbindinger). Det gjør at materialet reagerer på varme på en helt annen måte enn 

termoplast gjør. 

Når termoplast blir varmet opp, blir materialet plastisk eller flytende fordi de sekundære 

bindingene blir brutt. Når materialet blir nedkjølt igjen, blir de sekundære bindingene 

gjenopprettet, og materialet får sine egenskaper i behold. 

 

En plast med nettverksmolekyler kan ikke gjøres flytende. 

Hvis kjedene her skal gli i forhold til hverandre, må de primære bindingene bli brutt, og det er 

det samme som at materialet blir ødelagt. 
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Den grunnleggende forskjellen mellom termoplast og herdeplast kan vi illustrere med figuren 

under. 

 
Figur 2.38 

Grunnleggende forskjell på termoplast og herdeplast. (1) 

 

Vi ser at termoplastens tilstandsforandring er reversibel opp til en viss temperatur, mens 

herdeplastens ikke er det. 

 

De karakteristiske forskjellene mellom herdeplast og termoplast kan vi sette opp på denne 

måten: 

 

Termoplast Herdeplast 

 

- kan smeltes 

- kan sveises 

- kan løses helt i løsemiddel 

- kan svelle 

- har varierende stivhet, 

  mykner ved oppvarming 

 

- råvaren blir framstilt ved polymerisasjon 

- rester og spon kan som regel nyttiggjøres 

 

- kan ikke smeltes 

- kan ikke sveises 

- kan ikke løses i løsemiddel 

- kan svelle, men i liten grad 

- er som regel hard og stiv, 

  også ved oppvarming 

- er ikke plastisk formbart etter herding 

- polymerisasjon i form eller verktøy 

- rester og spon kan ikke nyttiggjøres 
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Tabell 2.3 

Karakteristikk og inndeling av polymerene etter opphav og oppbygning. (3) 
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2.8 Molekylvekt 
 

Når vi har med lavmolekylære stoffer (monomerer) å gjøre, vet vi det nøyaktige antallet 

atomer i hvert molekyl. Og teoretisk er alle molekylene i stoffet like. Slik er det ikke med 

plastmaterialene. Den måten plastmolekylene dannes på, gjør at de ikke blir like lange. 

Polymerisasjon er det at små molekyler knytter seg sammen og danner lange molekyler. 

Teoretisk kunne vi tenke oss at alle monomermolekylene i en blanding knyttet seg sammen til 

ett eneste kjempemolekyl. I praksis går det ikke slik. Polymerisasjonen vil starte mange steder 

samtidig. Når alle monomermolekylene er brukt opp, er mange molekylender for langt fra 

hverandre til at de kan knytte seg sammen. Dessuten kan det være fremmede stoffer som 

reagerer med molekylendene og hindrer videre polymerisasjon. Det kan faktisk være stoffer 

som brukes for å starte polymerisasjonen, eller det kan være forurensninger i massen. 

 

Resultatet er at massen inneholder molekyler med forskjellig lengde. Molekylene er bygd opp 

av like ledd, men antall ledd varierer, derfor varierer molekyllelengden. 

 
Figur 2.39 

Spredningen av molekyllengde. (1) 

 

Molekylvekten (molekyllengden) har betydning for materialets egenskaper. Jo større 

molekylvekten er, desto sterkere er materialet, men det blir også vanskeligere å bearbeide 

fordi det blir mer seigtflytende i smeltet tilstand. 

 

Spredningen har også sitt å si. Jo mindre spredningen er, desto sikrere kan vi være på 

materialets kvalitetsegenskaper. 

for eksempel vil smeltetemperaturen være bedre definert, og alle temperaturavhengige 

egenskaper vil være sikrere. Men materialet vil være vanskeligere å bearbeide. I et materiale 

med stor spredning i molekylvekten vil nemlig de korteste molekylene virke som 

smøremiddel og gjøre flyteegenskapene bedre. Det er råvareprodusenten som bestemmer både 

molekylvekten og spredningen. 
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2.8.1  Smelteindeks 
 

Et mål for molekyllengden er smelteindeksen. Den får vi ved å måle hvor mye smeltet plast 

som renner ut gjennom en dyse i et bestemt tidsrom. Smelteindeksen er det antallet gram som 

renner gjennom dysen, og et høyt tall for smelteindeksen betyr altså at materialet er 

lettflytende. Et lavt tall betyr at materialet er tregtflytende. 

 

Dette er en indirekte måling av molekyllengden fordi det egentlig er viskositeten i 

plastsmelten som måles. Men viskositeten er bestemt av molekyllengden. Jo lengre 

molekylene er, desto mer tregtflytende er materialet. Noen plasttyper har så stor molekylvekt 

at de ikke kan smeltes i vanlig forstand, og de kan heller ikke bearbeides i vanlige 

plastbearbeidingsmaskiner. 

 

Et annet mål for molekylvekt er K-tall. Det beregnes teoretisk. Molekylvekten for PVC blir 

oppgitt ved hjelp av K-tallet. 

 

 

 

3  PLASTMATERIALENES EGENSKAPER 
 

3.1 Mekaniske egenskaper 
 

Tabellene på de neste sidene angir mekaniske egenskaper for plastmaterialer. 
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Tabell 3.1 

Korttids strekkfasthetsegenskaper ved d 200C. (3) 

σB = bruddfasthet, σF = flytegrense, 

σN = spenning ved stabil sammensnøring (”necking”) 

εB = bruddtøynig, εF = flytetøyning 

E = initiell modul, Tg = sekundær glasstemperatur 
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Tabell 3.2 

Korttids fasthetsegenskaper og sigemodul for en del polymere materialer (uarmerte), 

glassfiberarmerte og fyllstoffholdige. (3) 

T = 200C. Strekk. Sigemodul Esig =E(t)=σ/ε(t) 
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Tabell 3.3 

Termoplastmaterialer, mekaniske egenskaper. (4) 

 

 
 

Tabell 3.4 

Herdeplast, mekaniske egenskaper. (4) 

 

 

3.2 Temperaturens innvirkning på plastens mekaniske egenskaper 
 

De tabellverdiene vi får oppgitt over plastens egenskaper, gjelder som regel ved ca 200C. Det 

er det svært viktig å være klar over, for egenskapene til de fleste plastmaterialene er sterkt 

avhengig av den temperaturen de har. De viktigste mekaniske egenskapene er som regel 

strekkfasthet og stivhet. 

 

Det er grunnleggende forskjeller mellom termoplast og herdeplast når det gjelder hvordan 

elastisitets-modulen, E-modulen forandrer seg. Det er også en karakteristisk forskjell mellom 

krystallinsk og amorf termoplast. Også mellom herdeplast med tett nettverk og herdeplast 

med åpent nettverk er det en markert forskjell. 
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3.2.1  E-modulkurve for et amorft plastmateriale 
 

Amorfe plastmaterialer har en 

markert forskjell i stivhet ved et 

temperaturintervall omkring den 

temperaturen som kalles 

glasstemperatur (Tg). Ved 

temperaturer lavere enn Tg er 

materialet hardt, gjerne sprøtt 

eller glassaktig. 

 

Det er dette området som er 

bruksområdet for de amorfe 

plastmaterialene. 

 

Over Tg er materialet mykt, 

nærmest gummiaktig og 

ubrukelig som konstruksjons-

materiale. Selv om materialet er 

gummielastisk, er sammen-

bindingskreftene altfor svake til 

at vi kan bruke materialet til noe. 

 
Figur 3.1 (1) 

E-modulkurve for et amorft plastmateriale. 

E-modulen er avsatt langs en logaritmisk skala. 

Ts = glasstemperatur 

Tf = flytetemperatur, den temperaturen da vi kan 

bearbeide materialet plastisk 

 

 

3.2.2  E-modulkurve for en delkrystallinsk plast 
 

Et materiale kan ha en større 

eller mindre del av 

molekylene ordnet i 

krystallitter. Det er bare de 

amorfe områdene som har 

glasstemperatur. 

Krystallittene har et 

smeltepunkt, Tm, som ligger 

høyere enn Tg. 

 

Det er de krystallinske delene 

som stort sett bestemmer de 

mekaniske egenskapene. 

Derfor har ikke Tg så stor 

betydning for E-modulen til 

en krystallinsk plast. 

 

 
Figur 3.2 (1) 

E-modulkurve for en delkrystallinsk plast. 

E-modulen er avsatt langs en logaritmisk skala. 

Ts = glasstemperatur. Tm = krystallinsk smeltetemperatur 

I temperaturområdet mellom Tg og Tm vil en krystallinsk plast være "hornaktig", sterk og seig, 

og det er dette temperaturintervallet som normalt er brukstemperaturområdet. 
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3.2.3  E-modulkurve for en herdeplast 
 

Herdeplast har tverrbindinger 

mellom kjedene som danner et 

tett nettverk. Den har derfor 

verken en synlig glasstemperatur 

eller smeltetemperatur. E-

modulen til herdeplast holder 

seg godt til en relativ høy 

temperatur. Den synker bratt når 

materialet brytes ned. 

 

 
Figur 3.3 (1) 

E-modulkurve for en herdeplast. 

E-modulen er avsatt langs en logaritmisk skala. 

Nedbryting = materialet blir brutt ned eller spaltet termisk 

 

 

3.2.4  E-modulkurve for elastomerer 
 

Elastomerer er materialer med 

et åpent (glissent) nettverk og 

myke kjeder. På grunn av de 

myke kjedene og at det er langt 

mellom tverrbindingene, har 

elastomerene et 

glassovergangspunkt. 

Elastomerenes Tg, ligger lavt, 

og brukstemperaturområdet er 

over Tg. 

 

 
Figur 3.4 (1) 

E-modulkurve for en elastomer. 

E-modulen er avsatt langs en logaritmisk skala. 

Nedbryting = materialet blir brutt ned eller spaltet termisk 
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3.3 Temperaturens innvirkning på strekkstyrken 
 

Figuren under viser styrken til polyetylen (PE) som funksjon av temperatur. 

 

Ikke alle termoplastmaterialene taper styrke i samme takt som polyetylen (PE), men 

tendensen er den samme: Strekkfastheten avtar med stigende temperatur. 

 

 
Figur 3.5 

Styrken til polyetylen (PE) som funksjon av temperatur. (1) 
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3.4 Kjemiske egenskaper 
 

Jevnt over har plastmaterialene god bestandighet mot kjemikalier. Hvis vi holder oss under 

2000C, finner vi alltid et plastmateriale som tåler de kjemikaliene det gjelder. 

De forskjellige plastmaterialene har sine sterke og svake sider i forhold til de forskjellige 

stoffene, og det er neppe noe materiale som er bestandig mot alle kjemiske stoffer. 

 

 
a) En langt mer omfattende oversikt finnes i råvareprodusentenes informasjonsbrosjyrer. 

b) Varierer mye med løsningsmidlets løselighetsparameters. 

c) Betydelig vannopptak reduserer stivhet og fasthet, men bedrer slagfastheten. 

 

Tabell 3.5 

Kjemikaliebestandighet ved 200C bestemt ved spenningsfri neddykking i mediet. (3) 

Kode: 1 = bestandig, 2 = betinget bestandig, 3 = ubestandig 

S = fare for spenningssprekkdannelse 
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3.4.1  Spenningskorrosjon 
 

Spenningskorrosjon (også kalt spenningsrissdanelse eller spenningssprekkdannelse) er et 

fenomen som enkelte termoplastmaterialer er utsatt for. Spenningskorrosjonen i plast er en 

rent fysikalsk prosess. Materialer som er utsatt for strekkspenninger, det kan være indre 

spenningene eller ytre belastning, og som samtidig er i kontakt med visse overflateaktive eller 

polare væsker, kan få spenningskorrosjon. 

De overflateaktive væskene (det kan vare vaskemidler) øker spenningen omkring 

mikroskopiske sår i materialoverflaten. Det reduserer materialets strekkfasthet og fører etter 

hvert til rissdannelser og brudd av sprø type (brudd uten forutgående plastisk deformasjon). 

 

Det skjer ingen kjemisk forandring av plasten, og væsken trenger ikke å være noe løsemiddel 

for plasten for å føre til spenningskorrosjon. 

 

Det er først og fremst PE (polyetylen) som er utsatt for spenningskorrosjon. Men også PMMA 

(polymetylmetakrylat), PS (polystyren) og PC (polykarbonat) er utsatt. 

Materialer som E/VAC (polyeten-vinylacetat), PP (polypropylen) og POM (polyoksymetylen) 

er derimot ikke utsatt for spenningskorrosjon. 

 

 

3.4.2  Barriereegenskaper 
 

Plast blir mye brukt til emballasje. Barriereegenskapene til emballasjen er særlig viktige når 

vi skal pakke inn matvarer og forskjellige kjemiske produkter. Et mel fot barrieregenskapene 

er permeabilitet. Permeabilitet er evnen til å slippe gjennom damp og gass. Høy permeabilitet 

betyr derfor dårlige barriereegenskaper. 

 

Ingen plastmaterialer er helt tette mot damp. Hvis det er ekstreme krav til gasstetthet, må vi 

bruke glass eller metaller. Men normalt kan vi tillate litt diffusjon gjennom emballasjen. 

 

Det er stor forskjell på barriereegenskapene til plastmaterialene. Det materialet som er best på 

det området er polyvinylidenklorid (PVDC). Andre gode matererialer er polyetenvinylalkohol 

(E/VAL), og biaksialt sterkt polyetylentereftalat (PETP), som for eksempel brusflasker blir 

laget av. 

 

Ved å kombinere flere plasttyper i en flerlags folie kan vi forbedre kvaliteten på emballasjen. 

Dette er et hurtig voksende felt innenfor emballasjesektoren. 
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Plast O2 CO2 Vanndamp Aroma 

PVDC 

E/VAL 

PETP 

PVC 

PP 

PEH 

PEL 

PS 

0,8-2,0 

0,8-1,2 

50 

150 

3 000 

3000 

6000 

6000 

0,8-2,5 

0,8 

50-250 

450 

15000 

6000 

15000 

12000 

1,6 

40 

80 

40 

10 

10 

20 

120 

xxx 

xxx 

xx 

xx 

x 

x 

x 

x 

 

Tabell 3.6 

Barriereegenskaper for noen plastmaterialer. 

Verdiene gjelder film med tykkelse 25μm. 

- O2 og CO2 : mengde gass i cm/m2 i 24 timer 

- vanndamp : mengde i g/m2 i 24 timer 

- aroma: xxx = gode, xx = brukbare 

 og x = dårlige barriereegenskaper 

 

Hvis du ser i kjøleskapet, vil du se mange barrierematerialer som: Ketchupflaske i polyetylen 

(PE), ost i plastbelagt papir i PE, salater i slagfast polystyren (PS) og polyvinylklorid (PVC). 

Den innvendige veggen i kjøleskapet av en slagfast styrenplast, og isolasjonsmaterialet er 

polyuretan (PUR). 

 

 

3.5 Elektriske egenskaper 
 

3.5.1  Isolasjonsevne 
 

Plastmaterialene er elektriske isolatorer. Det kommer av molekylenes oppbygning. Elektrisk 

strøm er elektronvandring. Metallene er bygd opp ved metallbindinger, og i den typen 

bindinger kan en del av elektronene vandre fritt mellom molekylene og dermed transportere 

strøm. Plastmaterialene er derimot bygd opp ved elektronparbindinger, og der er elektronene 

fast bundet til bestemte atomer. Derfor er plastmaterialenes ledningsevne liten, og de har 

dermed et stort bruksområde som elektrisk isolasjonsmateriale. 

 

Flere forhold kan påvirke isolasjonsevnen. For eksempel vil høyere temperatur som regel føre 

til dårligere isolasjonsevne. 

Opptak av fuktighet vil drastisk redusere isolasjonsevnen. Derfor vil ikke plastmaterialer med 

stor vannabsorpsjon, som for eksempel polyamidene, egne seg som elektrisk 

isolasjonsmateriale. 

 

Forskjellige tilsatsmaterialer, særlig karbonpulver og metallpulver, ødelegger isolasjonsevnen 

og gjør plasten ledende. 

 

Blant de beste isolasjonsmaterialene er polytetrafluoretylen (PTFE), polyetylen (PE), 

polypropylen (PP), polystyren (PS) og polykarbonat (PC).  
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3.5.2  Elektrisk ledende plastmaterialer 
 

Det finnes plastmaterialer som leder strøm. Det er materialer med vekselvis enkelt- og 

dobbeltbindinger som er eller kan gjøres elektrisk ledende. Den enkleste plasten av denne 

typen er polyacetylen. 

 
Figur 3.6 

Polyacetylen (PAC). (2) 

 

Teoretisk kan vi få en strømvandring ved at dobbeltbindingene skifter plass. I praksis er den 

rene plasten en dårlig strømleder. Men ved å forurense (vi sier også dope) plasten med andre 

stoffer kan vi gjøre den ledende. 

 

Polyacetylen med høyeste ledningsevne inneholder noen prosenter tilsatsmateriale. Stoffer 

som egner seg for doping, er natrium (avgir elektroner) eller arsenikkfluorid, perklorat og jod 

(tar opp elektroner). 

 

En annen elektrisk ledende plast, polypyrrol, er brukt til å fremstille et lett tynt batteri. 

Polypyrrol blir også brukt til siffertablåer på lommeregnere fordi den skifter farge når den 

leder strøm. Når den er strømløs, er den lys gul. Når den leder strøm, er den brunsvart. 

 

 

3.6 Branntekniske egenskaper 
 

Nesten alle plastmaterialene er organiske. Derfor er de mer eller mindre brennbare. Plast er 

imidlertid en stor, uensartet materialgruppe med svært forskjellige egenskaper, og de 

forskjellige plastmaterialene viser svært forskjellig oppførsel ved brann. 

 

Blant plastmaterialene finner vi materialer som tar lett fyr og brenner godt, som for eksempel 

polyeten (polyetylen), og materialer som det er umulig i få antent under normale forhold, som 

polytetrafluoreten. Dessuten kan plast være tilsatt de mest forskjellige tilsatsmaterialene for å 

oppnå spesielle egenskaper. Disse tilsatsmaterialene vil også virke inn på brannfaren. 

Det som er karakteristisk for mange plastmaterialer, er at det blir en kraftig røykutvikling når 

de brenner. Samtidig blir det dannet farlige eller giftige forbrenningsgasser. De gassene som 

dannes i størst mengder, er vann (damp) og karbonoksider. Dessuten vil det i noen tilfeller 

danne seg hydrogenklorid (HCl), nitrogenoksider (NO - NO2) og hydrogencyanid (HCN). 

De samme gassene dannes når andre materialer brenner. 

 

Når plast brenner, vil det også danne seg en rekke organiske forbindelser i små mengder som 

vi ikke vet hvor giftige er. 
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3.6.1  Røykens giftighet 
 

Diagrammet under viser resultatene fra et forsøk der rotter pustet i røykgassene fra 

forskjellige materialer. Den nederste streken viser hvor lang tid det gjennomsnittlig tok før 

rottene mistet bevisstheten. Den øverste streken viser hvor lang tid det tok før de døde. 

 
Figur 3.7 (1) 

1: Akrylnitril-butadien (44:5)   2:Furu (douglas)   3: Kloret polyeten 

4: PVC   5: ABS 6: PA 6.10   7:Polyfenylensulfid 

 

 

 

4  TILSATSER, ARMERINGSMATERIALER 
 

En ren polymer er sjelden anvendelig for fremstilling av ferdigprodukter uten tilsetning av 

stoffers om gir den bedre stabilitet, bearbeidingsegenskaper og bruksegenskaper. Dessuten 

kan visse tilsetningsstoffer før til redusert volumpris. En ferdig blandet plastråvare består 
derfor av polymer + tilsatser. De fem viktigste tilsatsgrupper er: 

 

1 Hjelpestoffer og fargestoffer 

2 Mykere 

3 Fyllstoffer 

4 Armerende fibrer 

5 Blåsemidler 

 

 

4.1 Hjelpestoffer og fargestoffer 
 

Dette er stoffer som i små mengder (< 5 %) gir polymeren bedre stabilitet, 

bearbeidingsegenskaper og enkelte brukstekniske egenskaper. 

For å motvirke molekylær nedbrytning eller strukturelle endringer under bearbeiding og bruk 

tilsetter vi stabilisatorer. De viktigste er varmestabilisatorene (antioksidanter) og UV -

stabilisatorene. 

 

Polymersmeltenes strømningsmotstand i formverktøy kan vi ofte redusere med tilsats av 

smøremidler. I tillegg forbedrer det som regel overflaten på ferdigproduktet. 
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Plastprodukter blir nesten alltid farget med pigmenter. Det er finfordelte, organiske eller 

uorganiske pulvere av samme type som inngår i maling og lakker. 

Fordi fargetilsatsen skjer på trinnet før nedsmelting og forming for termoplast (TP) eller før 

utherding for herdeplast (HP), blir produktet gjennomfarget. Tilsatsen kan derfor være ganske 

lav. 

 

Ønsker vi fargetoning av en gjennomsiktig plast, bruker vi løselige fargestoffer (eng. dyes). 

Mørke pigmenter gir beskyttelse mot inntrenging av UV-lys. Carbon black (kullsort) er særlig 

effektivt i så måte. 

 

Andre tilsatser er antistatika (for å motvirke statisk elektrisitet) og slitasje- og 

friksjonsnedsettende stoffer (molybdendisulfid grafitt). 

 

 

4.2 Myknere 
 

Enkelte lavmolekylære stoffer har som tilsats i visse polymerer evnen til i redusere deres 

stivhet 100 til 1000 ganger. De blir derfor kalt myknere. Høy affinitet til polymeren og et lavt 

fordampingstrykk er viktige betingelser for i bruke dem. I hovedsak blir de nyttet til mykning 

av PVC (kabelisolasjon, kunstlær, gulvbelegg osv.). 

 

 

 

4.3 Fyllstoffer 
 

Fyllstoffer er blitt stadig mer brukt i polymerer de siste tiårene. Årsaken er ikke bare pris-

utviklingen på plastmaterialene.  

 

Ved å blande inn fyllstoffer kan vi i vanligvis oppnå: 

- reduserte volumkostnader 

- en heving av materialets E-modul 

- å heve mykningstemperaturen 

- forbedrede sigeegenskaper 

- redusert støpe-krymp og tendens til skjevtrekking 

- redusert varmeutvidelseskoeffisient 

-  å øke trykkfastheten 

 

Men slik tilsats fører også oftest til en drastisk reduksjon av bruddtøyning og slagfasthet 

(gjelder de duktile plastene) og ofte til redusert strekkfasthet. Enkelte fyllstoffer med stort 

lengde/tykkelse-forhold (aspektforhold) kan imidlertid også gi forbedring av strekkfastheten. 

Glimmer og andre flakformede fyllstoffer har denne evnen. 

 

De viktigste fyllstoffene er av mineralsk opprinnelse (kritt, talkum), men de kan også være 

syntetisk fremstilt, uorganiske eller av organisk opprinnelse (f.eks. tremel). 
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4.4 Armerende fibrer 
 

Uarmerte plaster har beskjedne fasthetsverdier (σB < 100N/mm2, E < 5000 N/mm2 ved 200C). 

Ved innblanding av sterke og stive fibrer av glass, aramid, karbon, bor osv. kan vi bedre 

styrken og stivheten drastisk. Fibrene kan være kontinuerlige eller oppkuttet i 1-50mm 

lengde. De kan videre forekomme som vevde tekstiler eller som uorienterte, filtlignende 

matter. Typiske egenskaper for fibrene er diameter: 10μm, σB 2- 4kN/mm2 og E = 

73 → 400kN/mm2 (glass → karbon). Både termoplaster og herdeplaster blir fiberarmert. 

 

4.4.1  Fibermaterialer 
 

Vi kan bruke fiber av mange materialer til å forsterke plast. De egenskapene vi vanligvis er 

mest interessert i å forbedre i termoplast, er strekkstyrken og stivheten (E-modulen). I 

herdeplast, som for det meste er sprø materialer, ønsker vi i tillegg å forbedre slagfastheten. 

 

De fibermaterialene som har vist seg å være de mest aktuelle, er glassfiber, karbonfiber og 

aramidfiber (fiber av aromatisk polyamid). Glassfiber er avgjort mest brukt fordi den er så 

mye billigere enn de to andre. Men de to sistnevnte er sterkere. 

 

Fibermateriale Tetthet 

(g/cm3) 

Strekkfasthet 

(N/mm2) 

E-modul 

(N/mm2) 

E-glass 

Høymodul-karbon 

Høystrekk-karbon 

Aramid 

PP 

2,55 

1,85 

1,75 

1,45 

0,92 

2000-3500 

21 00 

3300 

4000 

550 

74 000 

520 000 

220 000 

130 000 

5 000 

 

Tabell 4.1 

Styrkeegenskaper for noen fibermaterialer. 

 

 
 

Figur 4.1 

Fiber. (2) 

 

En vev er et "tøy" av glassfiber. En matte har samme fasong som en vev, men fibrene ligger 

vilkårlig og er bundet sammen med et lettløselig lim. Roving er knipper med utvinnede lange 

glassfibrer. Flokk er kuttede fibrer i "løs vekt". 
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4.4.2  Virkningen av å tilsette glassfiber i termoplast 
 

Materiale Tetthet 

(g/cm3) 

Strekkfasthet 

(N/mm2) 

E-modul 

(N/mm2) 

Bruddforlengelse 

(%) 

Lengdeutvidelse 

(x 10-5/0C) 

PP 

+ 30 % glass 

PA 6.6 

+ 30 % glass 

PA6 

+ 40 % glass 

PC 

+ 30 % glass 

PBTP 

+ 30 % glass 

PPS 

+ 45 % glass 

0,90 

1,15 

1,14 

1,39 

1,1 2 

1,52 

1,20 

1,43 

1,30 

1,54 

1,34 

1,7 

30 

50 

70 

175 

70 

250 

60 

120 

55 

135 

75 

150 

1 300 

5 000 

1 700 

I 000 

1 300 

10 000 

2 500 

7 000 

2 500 

8 000 

3 400 

17 000 

200 

3 

 

 

250 

1,5 

 

 

15 

4 

 

1,2 

16 

4 

 

 

8,3 

1,2 

7 

 

6 

4 

5,5 

2 

 

Tabell 4.2 

Noen egenskapsforbedringer som skjer ved tilsetning av glassfiber. 

Prosent glass er vektprosent. 

 

 

4.4.3  Glassfiberarmering av herdeplast 
 

Relativt sett blir det brukt mye mer glassfiberarmering i herdeplast enn i termoplast. Det 

henger sammen med forskjellen i bearbeidingsprosessen. Når vi bruker herdeplast, har vi mye 

større frihet i selve Prosessene til å armere med fibrer i forskjellige former. 

 

I Norge er det glassfiberarmert polyester (GUP) som utgjør den klart største delen av 

forbruket av armert herdeplast. Men også andre materialer blir brukt. Til produkter som skal 

tåle store påkjenninger, bruker vi epoksy armert med karbonfiber eller aramidfiber. Tabellen 

under viser. 

 

Armeringsmateriale Tetthet 

(g/cm3) 

Strekkfasthet 

(N/mm2) 

E-modul 

(N/mm2) 

Glassfiber 60 % 

Aramid 70 % 

HF-karbon 70 % 

HM-karbon 70 % 

1,8 

1,38 

1,50 

1.55 

390 

1 380 

1 250 

900 

28 000 

60 000 

110000 

1 50 000 

Til sammenligning:    

Aluminium 

stål 

2,7 

7,8 

70-250 

400-850 

70 000 

21 0 000 

 

Tabell 4.3 

Noen egenskapsverdier for epoksy med forskjellige armeringsmaterialer. 

HF betyr karbonfiber med høy strekkfasthet 

HM betyr karbonfiber med høy E-modul 
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4.5 Blåsemidler 
 

De fleste plaster kan danne en skumstruktur. Oppskummingen skjer mens plasten befinner seg 

i en væsketilstand (for eksempel som smelte). Som blåsemiddel benytter vi både inerte (edel) 

gasser og pulvere som spalter av gasser ved oppvarming. Skumstrukturen kan bestå av åpne 

og lukkede celler. Egenskapene til skummet avhenger av polymerens stivhetsegenskaper, 

skumstrukturen og densiteten (tettheten) i skummet. Densiteten kan variere fra 0,015 

(isolasjonsplater) til 0,6 (tre-lignende konstruksjonsmaterialer). De myke skummene blir blant 

annet brukt til madrasser og møbler, de stive blant annet som kjerne i sandwichkonstruksjoner 

(ski, veggelementer, båtskrog osv.). 

 

 

 

5  BEARBEIDING 
 

5.1 Generelt 
 

Bearbeiding av plastmaterialer til ferdigprodukter eller halvfabrikater utnytter i første rekke 

materialets evne til (plastisk) flyting eller gummiaktig strekkbarhet. 

Termoplastene kan få en slik evne hvis vi varmer materialet til passende temperatur. Etter 

forming blir geometrien fiksert ved avkjøling. 

 

 
Figur 5.1 

Bearbeiding av termoplaster. (3) 

 

Herdeplastene kan formes både ved romtemperatur og ved forhøyet temperatur. Det må 

imidlertid skje mens materialet fremdeles befinner seg i en ikke kryssbundet tilstand (ofte en 

termoplast eller en monomerblanding). Geometrien blir fiksert etter at herdereaksjonen 

er ferdig, og produktet kan fjernes fra den formgivende maskindelen også i varm tilstand. Et 

20-tall hovedtyper av bearbeidingsmetoder står til rådighet, de fleste for termoplastene.  
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Metodene har en rekke felles arbeidstrinn: 

Termoplast TP-metodene: 

I Oppvarming til formgivningstemperatur 

2 Transport til formgivende verktøy/form 

3 Formgivning i verktøy/form 

4 Fiksering av form ved avkjøling 

5 Avforming 

 

Herdeplast HP -metodene: 

1 Transport til formgivende verktøy/form 

2 Eventuell oppvarming og formgiving i verktøy/form 

3 Fiksering av form ved herdereaksjon 

4 Avforming ved reaksjonstemperatur 

 

Fordi herding oftest tar lengre tid enn avkjøling, er det vanligvis lettest i oppnå stor 

produksjonshastighet med termoplaster. 

 

 
 

 
Tabell 5.1 

De viktigste bearbeidingsmetodene for Termoplaster (TP) og Herdeplaster (HP). (3) 
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Tabellen gir også opplysninger om materialets bearbeidingstilstand. Viktige bearbeidings-

parametere ellers er formingstrykk p, formingstemperatur T og syklustid / herdetid / 

gjennomkjøringstid (ved ekstrudering) t. De varierer sterkt fra materiale til materiale og fra 

produkt til produkt. 

 

Typiske variasjonsbredder er: 

p = 0 - 2 000b a r 

T = 0 - 4000C 

t = l - 3600s 

 

De store trykkene tillater vanligvis de laveste syklustidene og gjør komplisert formgivning 

mulig, men krever store investeringer i maskiner og formverktøy. 

 

 

5.2 Kort beskrivelse av bearbeidingsmetoder 
 

Plast bearbeides vanligvis ved en av de følgende metoder: 

• ekstrudering 
• sprøytestøping        

• presstøping         

• formblåsing 
• kalandrering 
• formpressing        

• skjærende bearbeiding     

• sveising 
 

Formpressing er den eldste metoden. Den ble brukt allerede på 1830-tallet til vulkanisering av 

gummi.  

Vi skal her se på noen av metodene. 

 

 

5.2.1  Ekstrudering 
 

Ekstruderen er en viktig maskintype i bearbeidingen av plaster. Den plastifiserer, 

homogeniserer, bygger opp trykk (hydraulisk) og transporterer materiale (smelte) gjennom en 

dyse. Deretter blir formen på ekstrudatet fiksert ved at det trekkes gjennom kalibrerende 

kjøleverktøy. 

 

Ekstruderprinsippet for homogenisering, trykkoppbygging og transport blir brukt i en rekke 

termoplastiske bearbeidingsprosesser. (Det blir også brukt i bearbeiding av herdeplaster og 

gummi, og da selvfølgelig før herdetrinnet.) 

Det blir brukt i ekstruderlinjer for fremstilling av plater, profiler, rør, folie osv., i 

sprøytestøpemaskiner (aksielt forskyvbar skrue med tilbakeslagsventil), i blande- og 

compounderingsmaskiner, i blåsemaskiner, i kabelisolasjonsanlegg osv. 
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Enkeltskrueekstruderen er den vanligste. Fast materiale i granulat- eller pulverform blir 

transportert fra traktbunnen inn i den roterende, spiralformede skruekanalen der det blir 

komprimert, smeltet, homogenisert og satt under stort hydraulisk trykk - etter hvert som det 

passerer de ulike sonene i ekstruderen. 

 
Figur 5.2 

Den prinsipielle oppbygningen av enkeltskrueekstruderen. 

Fast granulat eller pulver blir transportert av den roterende skruen fra trakten inn i den 

oppvarmede sylinderen der materialet blir komprimert, smeltet og homogenisert under 

gradvis høyere trykk (200bar eller høyere) mot enden av skruen. Materialet formes i verktøyet 

til kontinuerlige baner, rør eller profiler. 

Formen blir fiksert i det etterfølgende utstyret ved avkjøling. (3) 

 

 
Figur 5.3 

Verktøy for rørfremstilling. (3) 

1 torpedoholder, 2 rørhode, 3 dor, 4 dyse, 5 sentreringsskruer, 

6 torpedo, 7 varmebånd, 8 gjengeparti for feste til ekstruder 
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5.2.2  Sprøytestøping 
 

Fast materiale i granulat eller pulverform blir bearbeidet i maskinens skrueplastifiseringsenhet 

til en homogen smelte som samler seg mellom enden av skruen og dysen. Under denne 

prosessen blir skruen, som kan forskyves aksielt, presset tilbake mot et avpasset hydraulisk 

mottrykk. 

Idet nok materiale for formfyllingen er presset forbi den ringformede enveisventilen i 

skrueenden, stopper skruerotasjonen. 

Når det forrige støpet er støtt ut og sprøytestøpeformen igjen lukket, blir smelten med stor 

kraft og hastighet sprøytet gjennom et kanalsystem inn i det kalde formhulrommet, der det 

størkner 

 

 
Figur 5.4 

Den prinsipielle oppbygningen av sprøytestøpemaskinen. 

Fast plastmateriale blir omdannet til en homogen smelte av skruen. Smelten samler seg i 

forkant av skruen. Takket være en enveis ringventil i forkant av skruen kan smelten under 

stort trykk (1000-2000bar) og hastighet presses inn i det relativt kalde formverktøyet, der 

smelten raskt blir avkjølt. Formhalvdelene er holdt sammen av store lukkekrefter 

(opptil 100MN for de største maskinene). (3) 

 

 

5.2.3  Pressing og transpressing 
 

Pressing er den eldste metoden for bearbeiding av plast. Den blir mest brukt til fremstilling av 

produkter av herdeplast. Metoden går ut på å plassere en avpasset mengde ofte delvis 

polymerisert materiale i nederdelen av en todelt, vanligvis oppvarmet stålform som er montert 

i en hydraulisk presse. 
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Formen lukkes langsomt slik at plastmaterialet smelter og blir fordelt i formhulrommet. 

Overflødig materiale blir klemt ut i delelinjen i formen og må siden fjernes. Formen blir holdt 

lukket inntil tverrbindingsreaksjon er fullført. Det kan ta fra ca. 1/2 minutt til flere minutter - 

avhengig av materiale, godstykkelsen i produktet og eventuelt forvarmingstemperaturen på 

utgangsmaterialet. 

Pressing egner seg for produkter med relativt enkel geometri, uten altfor svake formdetaljer. 

 

 
 

Figur 5.5 

Ved pressing blir støpemassen i granulat- eller tablettform - eventuelt forvarmet - plassert i 

formhulrommet av operatøren. Når den varme formen lukkes, blir materialet overført til 

smeltet tilstand og tvunget til å fylle formhulrommet. Etter fullført herding blir produktet støtt 

ut ved hjelp av utstøterpinner (ikke vist). (3) 

 

For produkter med komplisert form, eller ved mange kavitetsverktøy, bruker vi heller 

transpressing. Her blir materialet smeltet utenfor formhulrommet/formhulrommene og siden 

sprøytet inn i dette/disse gjennom et kanalsystem. 

Likheten mellom transpressing og sprøytestøping er altså stor. 

De nevnte metodene blir nesten utelukkende brukt i forbindelse med bearbeiding av 

herdeplaster, også de fiberarmerte. Produksjonen av grammofonplater var er viktig unntak. De 

ble/blir fremstilt ved pressing av et termoplastisk materiale. Hver pressesyklus omfatter derfor 

både oppvarming og nedkjøling av formverktøyet. 
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5.2.4  Termoforming 
 

Termoformingsmetodene gjør bruk av halvfabrikat i plateform. Platen blir varmet opp til 

gummitilstanden og formet i enkle, ensidige, kalde formverktøy ved at vi påfører et vakuum i 

mellomrommet mellom platen og formen. Sterk strekking fører til kraftig reduksjon av 

godstykkelsen. For å unngå at reduksjonen blir for ujevn eller kommer på ugunstige områder 

av produktet, bruker vi en rekke modifikasjoner av metoden. I figuren på neste side, er det 

som eksempel vist forming ved forstrekking og etterfølgende vakuum mot en han-form. 

 

 
 

Figur 5.6 

Termoforming av platemateriale. (3) 

a) Formingsprinsippet ved bruk av hun-form 

b) Vakumforming med forstrekking av plate (1) og tilbakesuging mot hanform (2). 

Gir jevnere godstykkelse i produktet. 
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5.2.5  Blåsing 
 

Metoden blir brukt til fremstilling av hule produkter, så som flasker og beholdere. Et 

rørformet emne blir ekstrudert uten påfølgende kjøling vertikalt ned mellom halvdelene av en 

åpen, vannkjølt form. Formen lukkes, den ene enden omkring en luftinnblåsningsdyse. Det 

varme, gummielastiske røremnet blir så blåst mot veggene av formhulrommet, der det 

avkjøles. 

 

 
 

Figur 5.7 

Blåsing av hullegemer. (3) 

l) Det varme røremnet ekstruderes ned mellom formhalvdelene, 

2) Formen lukkes om røremnet og avstenger dets ender, 

3) Røremnet blåses mot formflatene og avkjøles, 

4) Formen åpnes og produktet kan støtes ut 

 

De største blåsemaskinene er i stand til å fremstille tanker på mer enn 1m3, og mange har 

mulighet for å variere godstykkelsen i røremnet. Det kan være ønskelig dersom vi vil oppnå 

jevnest mulig tykkelse i et produkt med svært varierende diameter (strekkgrad). 

 

 

5.2.6  Kalandrering 
 

Kalandrering er en kontinuerlig valseprosess for fremstilling av folie og plate av termoplaster, 

i første rekke PVC. 

 

 
Figur 5.8 

Prinsippet for en firevalsekalander. 

Valsehastighet og -temperatur øker jevnt fra valse l til 4 

Valsene står horisontalt og er oppvarmet. Valsehastigheten 

og temperaturen oker jevnt fra 1 til 4. (3) 
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Valsene står horisontalt og er oppvarmet. Valsehastigheten og temperaturen øker jevnt fra 1 

til 4. Dermed oppnår vi flere effekter: I spalten blir den elastiske smelten skjærdeformert, den 

blir homogenisert og gjort tynnere. Dessuten følger massen den valsen som roterer hurtigst og 

er varmest. Hvis vi vil, kan vi la platen eller folien passere et sett med pregevalser for å gi 

overflaten en tekstur. Platen eller folien blir deretter kjølt i kontakt med en rekke kjølevalser. 

Fordelen med kalandrerte plater og folier fremfor ekstruderte er at vi får bedre kontroll med 

dimensjoner og bedre overflate. 

Kalanderen er imidlertid en kostbar maskin. 

 

 

 

6  SAMMENFØYNING 
 

Plastkomponenter sammenføyes ved liming, sveising eller mekaniske metoder. 

 

6.1 Liming 
 

Ved liming forenes to komponenter A og B 

med en limfuge. Forutsetningen for at fugen 

skal kunne overføre krefter, er at fugen selv 

har en tilstrekkelig fasthet (kohesjon) og at 

adhesjonen mellom limet og 

grunnmaterialene er god nok. 

 

Tre limtyper brukes: 

- Termoplastlim: 

Når raskt fast form ved avkjøling fra 

smelte (smeltelim). Kan også nå fast form 

ved polymerisasjon (fra monomer) og ved  

 
Figur 5.9 

Liming av to komponenter. (3) 

tørking. De fleste har høy bruddseighet. Siging kan være et problem ved høye 

brukstemperaturer. 

- Gummilim: 

Stor bruddseighet, lav E-modul, oftest lav maksimal brukstemperatur. Krever herdetid. 

Kontaktlim forutsetter løsemiddelavdamping før sammenføyning, men ingen herding. 

- Herdeplastlim 

Høy fasthet, varme- og sigefaste typer er ofte sprø. Krever ofte lang herdetid. De mest 

anvendte i dag. 

 

 

 

6.2 Sveising 
 

På samme måte som for metaller går sveising av plast ut på å forene to legemer: 

- enten ved å plassere nedsmeltet tilsatsmateriale i en sveisefuge mellom legemene 

- eller ved å smelte ned legemenes overflater og så forene dem under trykk. 

Sveising er dermed bare mulig for termoplastene (herdeplaster og gummier kan ikke smeltes) 

Siden plastmolekylene er store og kjedelignende, og kun danner svake sekundære bindinger 

innbyrdes, er det viktig at molekylene i grenseflaten (fugen) får mulighet til å diffundere inn i 

hverandre under sveiseprosessen. 
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Tabell 6.1 

De viktigstes sveisemetodene. (3) 

M = manuell, A = automatisk styrt sveiseprosess, K = kontinuerlig fremadskridende prosess 

H = hele sveisens lengde frembringes i en operasjon 
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8  VEDLEGG 
 

8.1 Vedlegg 1. Produksjonsgang for plast. 
 

  
a)              b) 

Figur 8.1 (6) 

a) Destillasjon av råolje. 

b) Produksjopnsgang fra råolje til plast. 
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8.2 Vedlegg 2. Fra råstoff til råvare og ferdig produkt. 
 

 
Figur 8.2 

Fra råstoff til råvare og ferdig produkt. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plastmaterialer                         Polymers 

© 2012 Henning Johansen                       side 59 

8.3 Vedlegg 3. Noen standardiserte forkortelser for polymerer. 

 
Plaster Gummier 

ABS 

CA 

CAB 

CAP 

CN 

CP 

CN 

EP 

EVA 

MF 

PA 

PAN 

PBTP 

PC 

PCTFE 

PE 

PETP 

PF 

PI 

PIB 

PMMA 

POM 

PP 

PPO 

PPS 

PS 

PSU 

PTFE 

PUR 

PVAC 

PVAL 

PVC 

PVDC 

PVDF 

PVF 

SAN 

SB 

SI 

TPX 

UF 

UP 

akrylnitril-butadien-styren kopolymer 

celluloseacetat 

celluloseacetat-butyrat 

celluloseacetat-propionat 

cellulosenitrat 

cellulosepropionat  

kasein 

epoksy 

etylen-vinylacetat kopolymer 

melaminformaldehyd 

polyamid ("nylon") 

polyakrylnitril 

polybutylentereftalat 

polykarbonat 

polyklortrifluoretylen 

polyetylen 

polyetylentereftalat (lineær polyester) 

fenolformaldehyd 

polyimid 

polyisobutylen 

polymetylmetakrylat 

polyoksymetylen (polyacetal) 

polypropylen 

polyfenylenoksyd 

polyfenylensulfid 

polystyren 

polysulfon 

polytetrafluoretylen 

polyuretan 

polyvinylacetat 

polyvinylalkohol 

polyvinylklorid 

polyvinylidenklorid 

polyvinylidenfluorid 

polyvinylfluorid 

styren-akrylnitril kopolymer 

styren-butadien kopolymer 

silikon 

poly-4-metylpenten 

ureaformaldehyd 

umettet polyester 

BR 

CR 

EPDM 

EPM 

HR 

IR 

NBR 

NR 

SBR 

SiR 

butadiengummi 

kloroprengummi 

etylen-propylen terpolymerer 

etylen-propylen kopolymerer 

butylgummi 

isoprengummi 

akrylnitril-butadien-gummi 

naturgummi (~ IR) 

styren-butadien-gummi 

sili kongummi 

 

Tabell 8.1 

Noen standardiserte forkortelser for polymerer. 

(IS0 1043-1078 og DIN 1929 og NS 4012) 

 


